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Мерки на РОУР срещу незаконния, нерегулирания и недекларирания (ННН) 
риболов

Международният план за действие за предотвратяване, възпиране и премахване на
незаконния, нерегулирания и недекларирания (ННН) риболов, приет от ФАО през 2001 
г.,1 подчертава необходимостта от мерки за борба с ННН риболов в открито море.  
Затова регионалните организации за управление на рибарството (РОУР) –
многостранните органи, отговорни съгласно Конвенцията на ООН по морско право за 
управлението на рибарството в открито море, изпълняват изключително важна роля в 
борбата срещу ННН риболов. 

В този план, както и в последващия регламент на ЕС относно ННН риболов 2ННН 
включва риболова, който не зачита съответните мерки за управление, който не се 
декларира или който се извършва извън всякакъв режим на управление и по начин, 
който не съответства на международното право. В Плана на ФАО е дадено пълно 
определение.

Понастоящем има 18 РОУР. Мрежа от пет РОУР за риба тон осигурява регулиране в 
световен мащаб, но за други видове (трансгранично преминаващите видове, 
дълбоководните морски видове и т.н.) остават големи райони от океаните, за които не 
съществуват никакви международно договорени мерки за управление на риболова –
техният риболов на практика е нерегулиран с изключение на общите разпоредби на 
Конвенцията на ООН по морско право или Споразумението на ООН за 
далекомигриращите рибни запаси (за тези държави, които са ги ратифицирали). 
Атлантическият океан е най-добре регулиран, но дори и за него има пропуски. В 
Индийския и Тихия океан съществува много ограничено регулиране, макар че 
неотдавна беше договорено създаването на две нови РОУР за южната част на Тихия 
океан и югозападната част на Индийския океан и те евентуално ще започнат да 
действат скоро.

В потъмнените части има РОУР с регулаторни компетенции по отношение на 
дълбоководния риболов

                                               
1 Вж. интернет страницата на ФАО http://www.fao.org/DOCREP/003/y1224E/Y1224E00.HTM
2 COUNCIL REGULATION (EC) No 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to 
prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing.
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Източник : IUCN Global Marine Programme  
http://www.countdown2010.net/files/marine/Presentation%20K%20Gjerde%20II.pdf
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Регулиране от страна на РОУР за риба тон (горе) и видове ресурси, различни от риба 
тон (долу)
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Източник : Препоръчани най-добри практики за регионалните организации за управление на рибарството
Chatham House, 2007 г.
Настоящият работен документ разглежда мерките за управление, взети от пет важни 
РОУР, избрани да представляват разнообразието от организации, които съществуват в 
момента:

 ICCAT - Международна комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия 
океан (действаща от 1969 г.)

 NAFO - Организация за риболова в северозападната част на Атлантическия 
океан (1979 г.)

 NEAFC - Комисия по риболова в североизточната част на Атлантическия 
океан (1982 г.)

 CCAMLR - Комисия за опазване на живите морски ресурси на Антарктика 
(1982 г.)

 WCPFC - Комисия за риболов в западните и централните части на Тихия 
океан (2004 г.)

Те включват както много стари (ICCAT), така и много по-нови (WCPFC) РОУР и имат 
широк географски обхват Някои от тях като NEAFC включват малък брой 
индустриализирани страни, докато членството в други е голямо и объркано (ICCAT, 
WCPFC), което илюстрира понякога трудната динамика между развитите и 
развиващите се страни. Стойността на регулираните видове варира изключително 
много - от предимно дребни пелагични видове със сравнително ниска стойност 
(NEAFC) до много ценни риби като кликач (CCAMLR) и червен тон (ICCAT).

Всички тези РОУР имат сериозни проблеми с ННН риболов. 

Предприети мерки за борба срещу ННН риболов

След като през 90-те години първата РОУР започна своите опити да се пребори с ННН 
риболов бяха изпробвани различни мерки. 

Идентификация на корабите: Корабите носят отговорност за дейностите по ННН 
риболов, така че някои от мерките засягат отделните кораби. За да бъде предприето 
каквото и да било действие корабът трябва да бъде идентифициран и по тази причина 
много кораби крият своята идентичност или се дегизират в морето или на някое 
пристанище. ФАО разработи стандартен набор от спецификации за маркирането и 
идентификацията на риболовните съдове. И петте РОУР, разглеждани в настоящия 
документ, изискват маркировка на ФАО за съдовете, които извършват риболов в 
района, който те регулират, или еквивалентна система.

Регистриран кораб или „бели” списъци: Корабите, които имат разрешение да 
извършват риболов в регулирания от РОУР район от страните по конвенцията или 
сътрудничещите държави и зони, които не са страни по конвенцията (наричани заедно 
СРС), се включват в списък на регистрираните съдове. По същество това са корабите, 
за които СРС поемат отговорност. Ако бъде забелязан да извършва риболов кораб, 
който не е включен в списъка, може да се счита, че той е замесен в дейности по ННН 
риболов. Въпреки че и петте РОУР имат списъци на регистрираните кораби, техният 
обхват варира, а също и точността и детайлността на включената информация. 
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Например списъкът на CCAMLR включва съдове с всякакви размери, докато този на 
ICCAT съдържа само съдове с дължина над 20 метра. Някои включват и хладилни или 
транспортни кораби за риба (WCPFC, NEAFC, ICCAT). Включването на даден съд в 
този списък не означава, че той извършва дейност в района, нито пък е гаранция, че 
спазва правилата.

ННН или „черни” списъци: Те включват съдове, които а) са били идентифицирани, че 
извършват риболов в регулираната зона без разрешение и се приема за дадено, че 
риболовът е ННН; б) имат разрешение, но извършват незаконен риболов; или в) 
появяват се в информация за търговия като източник на риба, уловена чрез ННН 
риболов. Попадналите в черния списък съдове обикновено са обект на засилен контрол 
и проверки, а също и на различни санкции (напр. отказ за ползване на пристанищните 
съоръжения, в т.ч. разтоварване на улова). Тези списъци могат да бъдат много 
ефективни за обезкуражаване на отделни съдове да се занимават с ННН риболов –
според NEAFC нейният списък значително е намалил ННН риболов в нейния район. 
Съществува положителна тенденция на споделяне на списъците за ННН риболов между 
РОУР, което увеличава ползата от тях. Големият проблем е, че те са бавни, тромави и 
политически оцветени. Списъците се актуализират чак на годишното събрание, а 
дотогава корабът може отдавна да е изчезнал от района или да е сменил името или 
собственика си. Решенията за включване в списъка се вземат от самите CPC и те 
обикновено се опитват да оставят собствените си съдове извън него, така че списъците 
за ННН риболов съдържат предимно съдове, които не принадлежат към тези CPC и са 
по-лесни мишени. Например списъкът за ННН риболов на ICCAT в момента включва 
24 съда – 21, плаващи под неизвестен флаг, един от Гвинея и два от Боливия. 

Търговски санкции: Единствено ICCAT е използвала черни списъци, за да докара 
отговорността на държавата, под чийто флаг плава съответния съд, до нейния логичен 
край. През 90-те години тя налага забрана върху вноса на определени продукти (червен 
тон, големоок тон, риба меч) от тези страни, под чийто флаг кораби извършват риболов 
в района на ICCAT без да имат разрешение. До 2003 г. е наложена забрана върху вноса 
от осем страни. Ефектът е краткосрочен по две причини. Съдовете започват да плават 
под флага на други страни, които не са санкционирани, а санкционираните страни се 
„спасяват” като се присъединяват към ICCAT, при което санкциите се прекратяват. 
Нито една от другите РОУР не използва този подход и дори ICCAT намалява неговото 
използване до точката на несъществуване, тъй като в момента търговски санкции има 
единствено за големоокия тон, идващ от Боливия и Грузия.

Програми за проверки в морето: Качването на борда и проверките в морето 
представляват съществена част от схемата за ефективен контрол, тъй като само в 
морето може да се получи пълноценна представа какво точно се случва. Проверките на 
пристанищата могат да пропуснат важни елементи. И петте РОУР позволяват на 
инспектори от една СРС да се качват на борда на съдове от друга СРС, но само NAFO и 
NEAFC изискват СРС да изпращат инспектиращи съдове в морето за риболова, в който 
участват. Неотдавна ICCAT се присъедини към тази практика по отношение на 
риболова на червен тон. 

Програми за регионални наблюдатели: Програмите за наблюдатели не се използват 
много от РОУР. Само NAFO изисква да има наблюдател на всеки съд при риболова. 
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WCPFC създава регионална програма за дълбоководните зони в своя район и има за цел 
да постигне 5% покритие до средата на 2012 г. Иначе присъствието на наблюдатели се 
изисква само за стопанствата и използването на мрежи гъргър в риболова на червен тон 
на ICCAT. Важно новаторство на ICCAT е програма за наблюдатели в стопанствата за 
риба тон и хладилните кораби за риба.

Мерки на държавния пристанищен контрол: РОУР по-скоро разчитат на проверките 
в пристанищата, отколкото в морето. Както NEAFC, така и NAFO изискват CPC да 
проверяват поне 15% от разтоварванията в техните пристанища (макар и само за 
замразената риба в случая на NEAFC) и да позволяват разтоварване само ако 
държавата, под чийто флаг е съда, удостовери, че рибата е уловена законно. CCAMLR 
изисква пристанищна проверка само за кликача. Макар че ICCAT има протокол за 
пристанищните проверки, такива се изискват само при риболова на червен тон или 
когато съответният съд не е в списъка на съдовете, имащи разрешение да влизат в 
пристанището. WCPFC няма никакви конкретни изисквания за пристанищните 
проверки, като оставя този въпрос на всяка държава с пристанище.

Схеми за документиране на улова: Първата РОУР, разработила сертификат, 
удостоверяващ законността на улова, който трябва да следва рибата по цялата верига 
на контрол е CCAMLR – през 2000 г. тя създава схемата за документиране на улова на 
кликач. По-късно ICCAT разработва подобна схема за червения тон, големоокия тон и 
рибата меч. Другите РОУР не са приели схеми за удостоверяване.

Наемане на кораба: Основната отговорност за осигуряване на спазването на правилата 
принадлежи на държавата, чийто е флага. Често се случва обаче дадена СРС да наема 
риболовен съд, плаващ под флага на сътрудничещи държави, които не са страни по 
конвенцията. По този начин държавата, чийто е флага, не е обвързана с правилата на 
РОУР, така че не е ясно коя държава носи отговорност на дейността на съда. Както 
ICCAT, така и NAFO е правила опити да изясни отговорностите на държавата наемател 
и държавата, чийто е флага. ICCAT изисква да има наблюдатели на 10% от съдовете, 
наети от СРС.

Прехвърляне: Предвид редките случаи, в които се правят проверки в морето, и 
изкушението човек да не е толкова добросъвестен при вписванията в дневниците, 
прехвърлянето в морето дава огромни възможности за ННН риболов. ICCAT осъзна 
това преди много години и установи обща забрана за прехвърляне в морето с 
изключение на прехвърлянето на парагади на регистрирани хладилни кораби, като 
засили тази забрана с изискването хладилните кораби да имат както VMS, така и 
наблюдатели. WCPFC забранява прехвърлянето с мрежи гъргър в морето, но позволява 
прехвърлянето на други ако те се декларират и на хладилния кораб има наблюдател. 
Другите РОУР просто изискват прехвърлянето да бъде декларирано.

Следва да се отбележи, че форматът на мерките е твърде различен. NEAFC и NAFO, 
които често си сътрудничат, имат единен документ, който включва всички мерки за 
контрол и който просто се актуализира при необходимост. От друга страна, РОУР за 
риба тон имат десетки различни мерки, които са доста объркани, често се припокриват 
и понякога дори си противоречат. За момента подходът на NEAFC/NAFO е по-
разбираем.
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Дискусия

Наблюдава се бавно, но сигурно синхронизиране между РОУР що се отнася до 
приетите инструменти за борба с ННН риболов, но има още доста работа преди всички 
те да разполагат с възможно най-ефективните мерки. Необходимо е да има по-добра 
координация между РОУР, а също и те да развият култура на най-добра практика да се 
учат от опита на другите.

Не трябва да се забравя и че дори дадена РОУР да е приела определена мярка, за да 
гарантира спазването на правилата, това не означава, че тя е напълно приложена. 
Отделните СРС биха могли да не успеят да изпълнят някоя от своите разнообразни 
отговорности като държава, под чийто флаг плават съдове, или държава с пристанища, 
крайбрежие или пазар (например да не извършват адекватни пристанищни проверки), 
или биха могли заедно да откажат да използват напълно инструментите, с които 
разполагат, за да се дисциплинират една друга (например като не намалят квотата на 
дадена СРС заради прекомерен риболов).

В крайна сметка борбата с ННН риболов е въпрос на политическа воля. Дотогава 
докато правителствата не желаят да предприемат всички възможни и необходими 
действия срещу своите собствени съдове и други области на своята риболовна 
индустрия, почти нищо няма да се промени. Историята на червения тон от последните 
години е идеален пример за това. Прегледът на дейността на ICCAT напълно 
документира пропуските на СРС да разрешат проблемите в рибарството, дотолкова че 
описва управлението на рибарството от ICCAT като „международен позор”. Какво се 
случва в рибарството е било ясно за всички и все пак СРС са направили твърде малко, 
твърде късно.

СРС обикновено правят всичко възможно, за да предотвратят предприемането на 
действия срещу тяхната собствена индустрия. Затова процедурата на вземане на 
решения в РОУР е от първостепенно значение. Докато решенията се вземат 
единодушно всяка СРС може да наложи вето на всяко действие, за което счита, че е 
против нейните интереси или интересите на нейната индустрия. Дори ако решенията се 
вземат с мнозинство може да се сключат неофициални договорености, за да се събере 
достатъчно подкрепа за предотвратяването на дадено действие. Колкото по-голяма и 
по-мощна е една СРС, толкова по-лесно е да получи необходимата подкрепа. Най-
добрият начин за борба с такова поведение е пълната прозрачност на вземането на 
решения. Малко РОУР имат такава практика, дори ако е позволено присъствието на 
НПО като наблюдатели, тъй като договореностите се сключват тайно.

Поради всички тези причини дейността на РОУР трябва да се оценява от независими 
експерти. Вече са направени няколко оценки, но това трябва да е задължително и 
редовно събитие – горе-долу на всеки пет години. Изпълнението на всички мерки, 
предложени в оценката, също трябва да са задължителни за съответната РОУР.

Цената на ННН риболов е висока, макар и да не може да бъде точно оценена в парично 
изражение. Тя включва:
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 сериозно изчерпване на запасите вследствие на неконтролирания улов;
 несъбрани държавни приходи, тъй като рибата е в сивата икономика; 
 нанесени вреди на околната среда, тъй като съдовете пренебрегват мерките за 

опазването й.

Правителствата често твърдят, че контролът и надзорът са скъпи и това е вярно. Ако 
обаче не бъдат въведени мерки за контрол и ННН риболов не бъде изкоренен, цената за 
обществото ще бъде далеч по-висока.


